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BMW Group
Česká republika
Oživení pro BMW X1.
BMW X1 je známým novátorským a stále vedoucím vozem prémiových
segmentů Sports Activity Vehicle a SUV. Pro dané kategorie poskytuje
zcela výjimečné spojení radosti z jízdy, robustního designu a prémiového
charakteru. Na jaře 2014 se tento kompaktní vůz BMW řady X ještě více
odliší od ostatních vozů svého segmentu. Přijede totiž s oživenějším
designem karoserie, propracovanějším interiérem a novými prvky výbavy.
Do nabídky přibudou například nejnovější služby z programu BMW
ConnectedDrive, které řidičům tohoto vozu nabídnou nejvyšší standard pro
„propojený životní styl“.
Stylové a výrazné otvory pro vstup vzduchu v předním nárazníku podtrhují
sportovní a svalnatý vzhled BMW X1. Součástí standardní výbavy jsou také
světla pro denní svícení. Další novinku představují nová, atraktivně navržená
17palcová kola s paprsky ve tvaru písmene V. Pro BMW X1 je připravena
také nová hnědá metalická barva Sparkling Brown.
BMW X1 objednaná v provedení BMW xLine, BMW Sport nebo
s M sportovním paketem mají stínítko přístrojů potažené na dotyk
měkčeným materiálem se zvýrazněnými švy, které interiéru dodávají ještě
prémiovější charakter. Na přání lze interiér zvýraznit exkluzivními
akcentujícími prvky v lesklé černé barvě, v matně červené barvě Coral nebo
v perlově hedvábném chromu. Spodní nákladovou hranu zavazadlového
prostoru nyní ochraňuje lišta z nerezové oceli, která je dalším posílením
výjimečného charakteru BMW X1.
Rozšířená nabídka služeb z programu BMW ConnectedDrive, jež bude
v BMW X1 k dispozici od jara 2014, dále posiluje vedoucí postavení tohoto
vozu v oblasti inteligentní konektivity. Při objednání automobilu spolu
s navigačním systémem a službami ConnectedDrive Services bude možné
využívat mnoho nových aplikací spolupracujících s chytrými telefony nebo
využívajících v automobilu integrovanou SIM kartu. Vybrané aplikace jsou
kompatibilní s telefony Apple iPhone a s chytrými telefony využívajícími
operační systém Android.

BMW
Vertriebs GmbH
Org.složka Česká republika
Poštovní adresa
Office Park Centrum
Nové Butovice
Bucharova 1423/6
158 00 Praha 5
Tel.
+420 225 99 00 00
Fax.
+420 225 99 00 99
Internet
www.bmw.com.cz
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Více informací o značce BMW spolu s fotografiemi je k dispozici v českém
jazyce na: www.press.bmwgroup.com/pressclub/p/cz/startpage.htm nebo
na mezinárodních stránkách https://www.press.bmwgroup.com
Veronika Jakubcová
Corporate Communication Manager
BMW Group Czech Republic
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